Strategie obce Lučina do roku 2020
Plnění prováděcího plánu pro rok 2015 ke dni 10.12.2015

1. Rozvoj infrastruktury
1. Vybudovat nové komunikace, včetně doprovodných staveb
1.1. Vybudovat chodník pro pěší v úseku podél komunikace III/4737 od zastávky Lučina
kemp po zastávku Lučina přehrada
Plán 2015 : Zpracování projektu (0,2 mil.Kč) (možné využití projektu a územního
rozhodnutí na chodník a cyklostezku kolem Žermanické přehrady).
Hodnocení: Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace
rozšíření chodníků podél hlavní komunikace, a to v úseku od zastávky u Lipek po dům p.
Rabína a v úseku od křižovatky „u řadovek“ po dům p. Kršky. Náklady na projekt budou
229 900,-Kč, zpracovatelem je STAVAS spol. s r.o., projekt je zpracováván pro územní
rozhodnutí

a

stavební

povolení.

Byla

podána

žádost

o

dotaci

z rozpočtu

Moravskoslezského kraje v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2015.

1.2. Rekonstruovat most a vybudovat lávku pro pěší přes řeku Lučinu
Plán

2015:

Územní

rozhodnutí,

dokončení

projektu

včetně

stavebního

povolení

(0 Kč).
Hodnocení: Územní rozhodnutí bylo vydáno Magistrátem města Frýdku – Místku dne
27.3.2015, pokračují práce na dokumentaci pro stavební povolení a na získání stavebního
povolení.

V průběhu roku byly provedeny rekonstrukce a opravy místních komunikací.
Recyklátem byla zpevněna komunikace „u Vaníčků“, na Frančeskách „ke Gogolům,
č.p.206“, na Kocurovicích „k Berkům“. Oprava děr na náměstí a místních komunikacích
technologií studené asfaltové emulze byla provedena firmou Lesostavby Frýdek – Místek
a.s. Firmou p. Roberta Boubeníčka z Krnova byla provedena oprava komunikace v úseku
„kravín – Bruzovice“.

Pokládka asfaltu proběhla u zastávky Lučina Vodárna firmou

Technické služby a.s. Slezská Ostrava.
2. Pořizovat prvky zvyšující dopravní bezpečnost, především v lokalitách se
zvýšenou intenzitou pohybu ohrožených skupin (chodci, cyklisté, děti atp.)
2.1. Realizovat přestavbu centra obce, včetně řešení dopravní bezpečnosti před školou
Plán 2015 : Žádost o dotaci, úprava projektu, částečná realizace prostoru před školou
(0,1 mil. Kč).
Hodnocení:

V současné době není vypsán žádný dotační titul, který by se vztahoval

k našemu záměru. Magistrát města Frýdku – Místku rozhodl o prodloužení platnosti
stavebního povolení na rekonstrukci náměstí včetně dopravního řešení v centru obce.
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2.2. Reagovat v souladu s územním plánem na potřeby případného rozšíření veřejného
osvětlení v obci
Plán 2015 : Doplnění veřejného osvětlení v obci podle vyhodnocení podaných žádostí (z
roku 2014) (0,02 mil. Kč).
Hodnocení: Vzhledem k cenové výši nabídek na doplnění veřejného osvětlení mimo
schválený rozpočet obce nerealizováno.
3. Rozšířit možnosti parkování pro občany a návštěvníky obce
3.2. Vybudovat parkoviště u ČOV
Plán 2015 : Vybudování parkoviště u ČOV (0,2 mil. Kč) (povrch, svodidla…).
Hodnocení: Proběhla úprava prostoru a pokládka asfaltu firmou Technické služby a.s.
Slezská Ostrava a parkoviště pod čistírnou odpadních vod je realizováno.

2. Sociální rozvoj
1. Rozvíjet a podporovat individuální aktivity obyvatel
1.3. Podpořit spolupráci Klubu důchodců s ostatními organizacemi v obci
Plán 2015 : Podpora zájmových organizací a sdružení v obci (dotace na činnost (Finstal
oddíl kopané, ČRS, ČZS, MS Řonsník), obecní prostory, apod.) (0,32 mil. Kč).
Hodnocení: Průběžná komunikace se zájmovými sdruženími v obci, poskytnutí dotací na
činnost.
2. Zjistit zájem obyvatel o poskytování některých základních sociálních služeb
2.1. Provést anketu zájmu občanů o poskytování některých základních sociálních služeb
Plán 2015 : Anketa mezi občany v rámci obecního zpravodaje a webových stránek obce
(0 Kč).
Hodnocení: Neproběhlo.
3. Zajistit základní poradenský a informační servis pro obyvatele obce
3.1. Poskytovat informační servis obyvatelům prostřednictvím
(zpravodaj obce, letáky, brožury, webové stránky apod.)

dostupných

médií

Plán 2015 : Informace ve Zpravodaji obce Lučina (0,07 mil. Kč).
Hodnocení: Vydáno 6 čísel Zpravodaje obce Lučina. Zároveň byl vydán stolní kalendář
obce Lučina na rok 2016, kde jsou uvedeny všechny důležité kontakty v obci, kulturní
akce, které se budou v roce 2016 pořádat, termíny svozu popelnic a další.
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3. Lidský potenciál obce
1. Zvýšit pozitivní migrační saldo s předpokladem snižování průměrného věku a
zpomalení „stárnutí“ obce. Postupné zvyšování počtu obyvatel do roku 2020 o
300 osob
1.1. Vytvořit podmínky, které jsou v kompetenci obce, pro realizaci individuální výstavby
1.2. Organizovat 2x ročně setkání vedení obce se stavebníky a realizovat závěry z těchto
setkání
Plán 2015 : Zorganizování setkání s vlastníky pozemků, na kterých je v souladu
s územním plánem možná rozsáhlejší výstavba domů (0 Kč).
Hodnocení: Proběhla jednání s vlastníky pozemků „pod školou“ v rámci změny územního
plánu a územní studie.

2. Stabilizovat obyvatele v produktivním věku v obci
2.2. Inzerovat volné obecní kapacity (budovy, nebytové prostory), nabídnout je
zájemcům o drobné podnikání a adekvátními nájmy tyto činnosti podpořit
Plán 2015 : Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu
a objektu č.p.265 (0 Kč).
Hodnocení:

V průběhu roku vyhlášeny záměry na pronájem nebytových prostor, byla

uzavřena nájemní smlouva na pronájem kancelářské místnosti ve 3. patře budovy
Obecního úřadu s LUSTON, o.p.s., s platností od 1.2.2015.
3. Zaměřit se na využití občanů s vysokou kvalifikací a praktickými zkušenostmi
v různých oblastech činnosti do veřejného života obce a jejich zapojení do
veřejné sféry (komunální politika, angažovanost v odborných komisích
rady/zastupitelstva, zájmové aktivity apod.)
3.1. Zorganizovat setkání s občany a vyzvat je/nabídnout jim zapojení do veřejné sféry
ve smyslu komunální politiky, angažovanosti v odborných komisích rady/zastupitelstva,
zapojení se do vzdělávacích programů, kultury v obci, zájmových a spolkových aktivit
apod.
3.2. Zřídit Komisi pro rozvoj obce, poradní orgán zastupitelstva obce z občanů –
odborníků v různých oblastech, kteří by průběžně sledovali realizaci přijatých rozvojových
cílů, hodnotili jejich plnění, včas upozorňovali zastupitelstvo na problémy a zjištěné
nedostatky a navrhovali cesty k úspěšnému dosažení rozvojových cílů
3.3. Přizývat předsedu/zástupce Komise pro rozvoj obce na jednání zastupitelstva k
přednesení informace o plnění rozvojových cílů, vyvstalých problémech a návrhu na
jejich řešení
Plán 2015 : Průběžná činnost komisí rady (0,02 mil. Kč).
Hodnocení:

Při Radě obce byly zřízeny Komise pro územní plánování a rozvoj obce

a Komise sociální a kulturní, které vykonávaly činnost v průběhu roku.
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4. Zlepšit informovanost občanů v oblastech zdravotnictví, ekologie, veřejného
života, informačních technologií apod. uskutečněním nejméně 10 akcí ročně a
zkvalitnění práce zastupitelů jejich účastí na školeních nebo jiných vzdělávacích
akcích z oblasti správy a rozvoje obcí
4.3. Vytvořit podmínky vzdělávání zaměstnanců obce a zastupitelů tak, aby byli
optimálně kvalifikováni pro svou práci a roli zastupitele a absolvovali ročně nejméně 2
odborné nebo tréninkové akce
Plán 2015 : Zajištění vzdělávání zaměstnanců a vedení obce, vzdělávací semináře
(0,02 mil. Kč).
Hodnocení:

Vedení obce a zaměstnanci Obecního úřadu se v průběhu roku účastnili

několika seminářů.

4. Ochrana životního prostředí
1. Zlepšit kvalitu vody v nádrži Žermanice
1.1. Realizovat výstavbu nové kanalizace (jedná se o 7,7 km kanalizace a 4 čerpací
stanice)
Plán 2015 : Spolupráce s Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu na
výběrovém řízení na zhotovitele dostavby kanalizace v obci (0 mil. Kč).
Hodnocení: Vedení obce v průběhu roku jednalo o postupu přípravy dostavby kanalizace
v obci.
Magistrátem města Frýdku – Místku bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti
stavebních povolení pro všechny 3 etapy dostavby kanalizace.

2. Udržet vysoký standard nakládání s odpady v obci
2.1. Vybudovat sběrný dvůr (v prostoru nad areálem čistírny odpadních vod)
Plán 2015 : Realizace firmou SWIETELSKY stavební s.r.o, o.z. Dopravní stavby Morava,
Jahodova ulice 60, 620 00 Brno s termínem dokončení v červnu 2015 (dotace SFŽP, podíl
obce 0,7 mil. Kč). Zajištění provozu sběrného dvora včetně mechanizace a strojů
s možností získání dotace na vybavení.
Hodnocení:

Sběrný dvůr byl firmou SWIETELSKY stavební s.r.o, dokončen, celkové

stavební náklady činily 3 998 500 Kč, z toho 85 % nákladů je pokryto dotací Státního
fondu životního prostředí. Sběrný dvůr byl po přípravě podkladů a potřebných náležitostí
vedením obce v srpnu Magistrátem města Frýdku – Místku zkolaudován a dne 1.9.2015
uveden do provozu.
Radou obce bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění vývozu odpadů ze sběrného
dvora, ve kterém zvítězila A.S.A., spol. s r.o.
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání v červnu schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2015 „o odpadech“, která již zohledňuje provoz sběrného dvora.
3. Zlepšit prostředí v obci, zvýšit estetickou funkci
3.1. Zlepšit prostředí v obci – zahradní prvky, trávníky, záhony, květinové mísy,
rozptýlená a solitérní zeleň, využít spolupráci a aktivitu členů ČZS
Plán 2015 : Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a občany údržba veřejné
zeleně a prostranství v obci (0,08 mil. Kč).
Hodnocení: V průběhu roku probíhala údržba zeleně v obci a výsadba květinových míst u
obecního úřadu.

5. Bezpečnost území
2. Obměnit techniku jednotky požární ochrany
2.1. Repasovat stávající techniku – ze speciální CAS TATRA 815 s obsahem 8,2 m3 pro 3
osoby provést repasi na základní zásahové vozidlo s obsahem cca 6m3 pro 6 osob
Plán 2015 : Výběrové řízení na zhotovitele repase CAS TATRA 815, vlastní realizace
(dotace Ministerstva vnitra, podíl obce cca 1,5 mil. Kč).
Hodnocení:

Byla

zpracována

zadávací

dokumentace

a

Radou

obce

bylo

vyhlášeno výběrové řízení, které však muselo být zrušeno z důvodu neobdržení žádné
nabídky. Generální ředitelství HZS bylo požádáno o prodloužení termínu využití dotace
a je připravováno nové výběrové řízení.

3. Zabezpečit akceschopnost jednotky SDH
3.1. Udržovat průběžně techniku a obnovovat přístroje a zařízení
3.2. Vytvářet podmínky pro odbornou přípravu a cvičení jednotky
Plán 2015 : Dotace z rozpočtu obce J SDH a SDH (0,29 mil. Kč).
Hodnocení: Schválena a poskytnuta dotace a SDH z rozpočtu obce a náklady na JSDH
byly kryty z rozpočtu obce.

6. Cestovní ruch
1. Zvýšit úroveň poskytovaných služeb (ubytování, stravování, kultura a sport)
pro rekreaci a využití volného času občanů a návštěvníků obce
1.1. Vybudovat kvalitní plážové a rekreační plochy v obci Lučina včetně infrastruktury
(úprava – přestavba pláže pod kempem včetně břehu jezera v délce cca 100 m vybudování přípojky a parkovacích míst pro karavany, včetně nezbytné nabídky služeb)
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Plán 2015 : Jednání se státním podnikem Povodí Odry, projekt a realizace úpravy pláže
pod kempem včetně břehu a vstupu do přehradního jezera (0,5 mil. Kč)
Hodnocení: Po projednání se státním podnikem Povodí Odry byla zpracována projektová
dokumentace, bylo vydáno povolení Magistrátem města Frýdku – Místku a Radou obce
bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele akce pro úpravy vstupu do vody na pláži
pod kempem pomocí betonových panelů v délce cca 54 m. Práce byly prováděny firmou
Swietelsky stavební s.r.o. a byly dokončeny v září, celkové náklady stavby jsou 217 tisíc
Kč. Následně byl prostor dna přehrady navazující na panely upraven pomocí navezené
vrstvy štěrků.

2. Vytvořit podmínky pro rekonstrukci území kempu Lučina na
„Centrum rekreace, sportu a zábavy“
2.1. Vypracovat architektonickou studii (zahrnující marketingovou studii) pro další využití
území kempu na „Centrum rekreace, sportu a zábavy“.
Plán 2015 : Rozhodnutí o způsobu využití areálu kempu Lučina, projekt, žádost o dotaci
(0,5 mil. Kč).
Hodnocení: Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění areálu na část víceúčelovou a část
rekreační.

Byla

zpracována

zadávací

dokumentace

a

Radou

obce

bylo

vyhlášeno výběrové řízení na zpracování architektonické studie modernizace areálu
kempu. Ta byla zpracována Ing. arch. Tomášem Adámkem. Zastupitelstvo obce
v listopadu studii projednalo a schválilo návrh prostorového uspořádání areálu podle této
studie. A uložilo Radě obce zajistit zpracování projektové dokumentace na část rekreační
– R. Nyní je připravována zadávací dokumentace.

3. Vybudovat trasy cyklostezek umožňující propojení s okolními obcemi
Žermanické přehrady, městem Havířov a městem Frýdek-Místek
3.1. Vypracovat projektovou dokumentaci
Plán 2015 : Zajištění dotace na zpracování dokumentace pro stavební povolení na
cyklostezku kolem Žermanické přehrady (0 mil. Kč).
Hodnocení:

Proběhla jednání vedení obce v rámci Mikroregionu Žermanické a Těrlické

přehrady a s Ministerstvem průmyslu a obchodu k využití dotace z programu Revitalizace
Moravskoslezského kraje.

7. Volný čas, kultura a sport
1. Vytvořit podmínky a podporovat budování tradic obce a volnočasových aktivit
mezi všemi subjekty obce
1.1. Organizovat reprezentativní kulturní a společenské akce pro občany a návštěvníky
obce od roku 2015, vytvořit kalendář akcí
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Plán 2015 : Vytvoření kalendáře akcí, informace v obecním zpravodaji, uspořádání
vánočního jarmarku, podpora akcí zájmových organizací a sdružení pro občany
a návštěvníky obce (0,17 mil. Kč).
Hodnocení:

Vydáno 6 čísel Zpravodaje obce Lučina. Byl uspořádán 5.ročník vánočního

jarmarku. V průběhu roku byly podporovány akce zájmových organizací.

2. Vybudovat materiální zázemí pro volný čas občanů
2.1. Rekonstruovat povrch hřiště pro kopanou
2.2. Udržovat kulturní bohatství obce (např. památné stromy, sakrální stavby)
Plán 2015 : Realizace rekonstrukce povrchu hřiště (2,2 mil. Kč). Údržba kulturního
bohatství obce (kaplička „U Bártků“) (0,05 mil. Kč).
Hodnocení:

Byla připravena zadávací dokumentace, Radou obce bylo vyhlášeno

výběrové řízení na zhotovitele, ve kterém zvítězila firma Šenovská dopravní společnost,
spol. s r.o. Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště byla dokončena v říjnu 2015,
celkové stavební náklady činily 2,9 mil.Kč. Rekonstrukce spočívala v odstranění
stávajícího povrchu, zřízení odvodnění plochy a natažení potrubí pro automatickou
závlahu s 13 postřikovači.

Součástí stavby bylo vybudování studny v areálu hřiště pro

zajištění vody na závlahu. Nyní jsou připravovány podklady a potřebné náležitosti pro
kolaudaci.
Radou obce byla schválena žádost o dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko na rekonstrukci hřiště.

8. Řízení a správa obce
1. Zabezpečovat průběžně odpovídající finanční
strategického plánu (mimo obecní rozpočet)
dokumentace.

prostředky pro realizaci
a potřebné projektové

1.1. Zabezpečit vypracování žádostí pro financování rozvoje obce na období 2014-2020 z
dotačních titulů – EU, ministerstev ČR,KÚ MSK a ostatních zdrojů na akce v rámci
prioritních oblastí strategie obce.
Plán 2015 : Zajištění vypracování žádostí podle vhodných dotačních titulů na vybrané
akce (0,1 mil. Kč).
Hodnocení:

Byla

podána

žádost

o

dotaci

z Regionálního

operačního

programu

Moravskoslezsko na rekonstrukci fotbalového hřiště.
Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu
přípravy projektové dokumentace 2015 na projekt prodloužení chodníků.

2. Realizovat strategický plán obce Lučina na období 2014-2020
2.1. Stanovit odpovědnost členů zastupitelstva obce za realizaci opatření strategického
plánu rozvoje obce Lučina do roku 2020
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2.2. Rozpracovat strategický plán rozvoje obce Lučina do ročních prováděcích plánů
v období 2014-2020
2.3. Vyhodnocovat pravidelně 1x ročně realizaci strategického plánu rozvoje obce
v termínu přípravy zpracování rozpočtu obce na další kalendářní rok
Plán 2015 : Rozpracování strategického plánu pro rok 2015 a jeho předložení na zasedání
zastupitelstva obce v únoru 2015, předložení vyhodnocení na zasedání zastupitelstva
obce v prosinci 2015 (0 Kč).
Hodnocení:

Návrh prováděcího plánu pro rok 2015 byl projednán na zasedání

Zastupitelstva obce 4.2.2015 a byl podkladem pro rozpočet obce na rok 2015. Bylo
zpracováno vyhodnocení strategického plánu obce ve formě

plnění prováděcího plánu,

které je předkládáno na zasedání Zastupitelstva obce dne 18.12.2015.

3. Zlepšit komunikaci s občany, zájmovými organizacemi, návštěvníky obce,
podnikateli a představiteli významných institucí v rámci kraje a ČR, zvýšit
informovanost a propagaci obce.
3.1. Komunikovat s občany obce prostřednictvím internetových stránek obce, zpravodaje
obce, besed a dotazníkových šetření o dění v obci a chystaných záměrech. U návštěvníků
obce zajišťovat zpětnou vazbu jejich spokojenosti s podmínkami pro rekreaci, úrovní
služeb a rozvojem obce

3.2. Realizovat 1x v roce setkání rady obce se zástupci podnikatelských subjektů v
obci za účelem vzájemné spolupráce v oblasti plnění strategického plánu obce,
vzájemné spolupráce a oboustranné informovanosti o dění v obci a chystaných
záměrech
3.3. Informovat pravidelně periodika v regionu a představitele významných institucí
na úrovni kraje, parlamentu ČR, senátorů ČR, o dění v obci a rozvoji a potřebách
obce
3.4. Pořádat pravidelně setkání zástupců obce s představiteli zájmových organizací
a sdružení v obci a zástupci chatařů s cílem vzájemné spolupráce a informovanosti
o potřebách, chystaných záměrech a dění v obci
Plán 2015 : Zorganizování setkání se zástupci podnikatelských subjektů. Pořádání setkání
s představiteli zájmových organizací a sdružení v obci. Navázání kontaktů na vyšších
úrovních a informování o potřebách rozvoje obce (0,02 mil. Kč)
Hodnocení: Proběhla jednání s představiteli zájmových organizací v průběhu roku při
různých příležitostech.
Podepsáním smlouvy o výpujčce se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Lučina byl dokončen proces získání dvou pozemků v centru obce od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Na těchto pozemcích se nachází moštárna
a nyní po jejich převodu do vlastnictví obce je budou na základě výpůjčky bezplatně
užívat naši zahrádkáři.
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9. Školství
6. Vyměnit oplocení kolem celého areálu školy
6.1. Dokončit architektonické řešení všech venkovních prostor areálu MŠ a ZŠ
a zajistit plnohodnotné zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob
Plán 2015 : Realizace oplocení areálu včetně úpravy terénu a výsadby zeleně v areálu MŠ
a ZŠ (0,4 mil. Kč).
Hodnocení: Během roku proběhla realizace nového oplocení areálu vlastními pracovníky.
Byly provedeny úpravy terénu u atletické dráhy a výsadba stromů a rostlin. Byla
zhotovena zpevněná plocha od plotu k atletické dráze z vegetační dlažby.
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